सुचना-पत्र
1. सर्व वर्द्यार्थ्ाां नी महावर्द्यालयाच्या अर्ाव सोबत खालील मुळ कागदपत्रे
तसे च सदर कागदपत्राां च्या २ साक्ाां कीत प्रती सादर करणे अवनर्ायव आहे .
याची

कृपया नोांद घ्यार्ी. (अवधक मावहती करीता सांस्थे च्या सांकेत

स्थळार्रील Document list Pdf पहार्े . )
1. D.D. of Fees.
2. CET Allotment letter for 2021 & Score Card/ Mark sheet
3. Passport Photo 2
4. 10th Mark sheet.
5. 12th Mark sheet.
6. Leaving Certificate. (Original)
7. Certificate of Indian Nationality of the Candidate.
8. Domicile Certificate.
9. Cast Certificate.
10. Cast Validity.
11. Non Creamy layer Certificate.
12. Certificate for Physically Challenged.

13. Defense Service Certificate Performa-c
14. Affidavit for Changed Name/Marriage
Certificate/Govt. Gazette. (Original)
15. Elementary and Intermediate Drawing Grade
Examination Certificate.

2. पडताळणी झालेल्या वर्द्यार्थ्ाां नी सोबत दर्व वर्लेल्या सुचने नु सार नमुद
करण्यात आलेल्या प्रर्ेर् र्ुल्क (मागासवगीय ववद्यार्थी रु.४५००/- इतर
ववद्यार्थी रू. ७५००/- इ.)रक्कमेचा र् मुांबई येथे दे य असलेला राष्ट्रीयकृत
बँकेचा डी. डी ”Dean, Sir J. J. Institute of Applied Art,
Mumbai” याां च्या नार्े काढून डी. डी. च्या मागील बार्ु स सांबांवधत
वर्द्यार्थ्ाां चे नार्, मोबाईल न., आवण प्रर्ेवर्त र्र्व नमुद करणे आर्श्यक
आहे . तदनांतर रोखपाल याां चे कडे सादर करून आपला प्रर्ेर् वनवित
करार्ा.
र्ररल र्ुल्का व्यतीररक्त ववद्यावपठाचे शुक्ल र्े ळोर्े ळी आकारण्यात
येईल याां ची सां बांवधत वर्द्यार्थ्ाां नी नोांद घ्यार्ी.

बी. एफ. ए. प्रर्थम वर्ष प्रवे श शुल्क (Admission Fees)
Category
Open
Sc/St/Obc/NT-A(DT)/NT-B/
NT-C/NT-D/EWS

Fees(Rs.)
7500/4500/-

OMS, J&K Migrant, GOI
Nominee
Foreign National, Foreign
Students and PIO Candidate
Children of Indian Worker in
Gulf Countries

32300/US$ 3000/-+ Other Rs.
13500/US$ 2000/-+ Other Rs.
4000/-

3. तसे च मुांबई वर्द्यापीठाचे नार्नोांदणी करण्यासाठी खालील वलांक र्र र्ार्ू न
Enrollment Form भरुन १ हाडव कॉपी कॉलेर्ला सादर करणे अवनर्ायव
आहे . अन्यथा आपला प्रर्ेर् वनवित समर्न्यात येणार नाही. याची कृपया
सां बांवधत वर्द्यार्थ्ाां नी नोांद घ्यार्ी.
Enrollment Online (mumdigitaluniversity.ac)

